
Creuer pel Sena 
De Paris a Normandia 

EL NOSTRE PREU INCLOU 

•Bitllet d’avió, classe turista, 

companyia regular: BARCELONA – 
PARIS – BARCELONA. 

•Taxes d’aeroport (a confirmar el dia 

d’emissió del bitllet). 

•Trasllat aeroport – port – aeroport. 

•Creuer fluvial de 7 nits a bord de la 

motonau MS SWISS RUBY, cabina pont 
escollit climatitzada, amb dutxa i WC, 
en règim de pensió completa sistema 
bufet. 

•Taxes d’embarcament. 

•Durant el creuer: cocktail de 

benvinguda del capità, sopar del capità 
i animació a bord. 

•Visites incloses: Paris, Rouen, 

Honfleur i Ruta de les Abadies.  

•Guia acompanyant de la nostra 

agència amb un mínim de 25 persones. 

•Documentació de viatge. 

•Assegurança assistència i cancel·lació 

en viatge (cia. ARAG modalitat 
VACACIONAL A LA CARTA). 
 
EL NOSTRE PREU NO INCLOU 

•Paquet opcional d’excursions i de 

begudes durant els àpats. 

•Propines a bord i a guies. 

•Serveis no especificats amb 

anterioritat. 

 
 

Del 25 abril al 2 maig de 2020. 

25 abril BARCELONA – PARIS – VERNON 
Vol directe a Paris. Arribada, assistència i 
trasllat al moll. Tràmits d’embarcament a bord 
de la MS SWISS RUBY. Acomodació a les 
cabines. Sopar i nit a bord. Navegació 
nocturna cap a Vernon.  
 

26 abril VERNON – GIVERNY – LE HAVRE 
Pensió completa. Arribada sobre les 8.00 
hores a Vernon. Excursió opcional de la 
fundació “Claude Montet” a Giverny, on es 
troba la casa i jardins que van inspirar gran 
part de l’obra del genial pintor. Claude Montet 
fou un pintor francès, un dels creadors del 
impressionisme. El terme impressionisme 
deriva del títol de la seva obra Impressió, sol 
naixent. Tornada al vaixell per dinar. A la 
tarda, navegació cap a Le Havre. Nit a bord. 
 

27 abril LE HAVRE (Platja del 
Desembarcament – Honfleur) 
Pensió completa. Arribada a la 
desembocadura del Sena a Le Havre. El port 
més important del Atlàntic. Excursió opcional 
de dia sencer a les Platges del 
Desembarcament a Normandia, un dels 
llocs més importants de l’historia recent i que 
va canviar la historia d’Europa i del món. La 
Pointe du Hoc, Omaha Beach, el cementiri 
militar dels Estats Units a Colleville, i les restes 
del port artificial a Arromanches els 
traslladaran a la II Guerra Mundial. Temps per 
dinar tipus pic-nic. Tornada al vaixell passant 
per Gold Beach, la Platja Juno i la Sword 
Beach. A la tarda, visita inclosa guiada al 
pintoresc poble de Honfleur, al peu de la costa 
de Grâce, amb la seva església de fusta, els 
carrers vells i el port de pescadors. Sobre 
l’estuari del riu Sena, les llums canviants del 
cel van inspirar als pintors del impressionisme: 
Coubert, Monet i Boudin a més a més d’altres 
artistes. Actualment, varies desenes de galeries 
i tallers d’artistes exposen contínuament obres 
de pintors clàssics o contemporanis. Esta 
considerat com un dels 20 pobles més bells de 
França. Tornada al vaixell per una sopar tardar. 
Nit a bord. Navegació nocturna.   
 

28 abril CAUBEC – ROUEN 
Pensió completa. Al mati, excursió inclosa de 
“La Ruta de les Abadies”. Es visitarà l’abadia de 
Saint Wandrille, veritable museu benedictí. La 
regla de San Benet (Ora et Labora: Resa i 
Treballa) encara regeix la vida monàstica. 
Seguiran a Jumièges on es troben les ruïnes 
d’una de les abadies més belles de França. El 
jardí i els arbres centenaris mostren la 
dimensió d’aquell que Víctor Hugo anomena 

#VALLESCLUB 

“les ruïnes més belles de França”. Tornada al 
vaixell. Navegació cap a Rouen. Arribada i 
escala nocturna a la ciutat. Nit a bord. 
 

29 abril ROUEN - POISSY 
Pensió completa. Sortida per realitzar la 
visita inclosa de Rouen, coneguda com la ciutat 
dels 100 campanars, és una ciutat-museu amb 
cases molt característiques amb parets 
d’entramat, carrerons medievals i esglésies 
gòtiques. Tot i els bombardejos que va sofrir en 
guerres passades, Rouen ha conservat amb 
obstinació el seu barri històric amb els carrers 
per a vianants i els nombrosos edificis d’època 
medieval: la Catedral és un bell exemple 
d’arquitectura gòtica, la plaça del Vell Mercat 
on fou cremada Juana de Arco al 1431. Rouen 
fou durant tres segles la segona ciutat de 
França i es considerada turísticament com la de 
més encant del Sena. Tarda lliure. Navegació 
cap a Poissy. Nit a bord. 
 

30 abril POISSY – PARIS 
Pensió completa. Arribada a Poissy a primera 
hora. Temps lliure o possibilitat de realitzar la 
visita opcional del Palau de Versalles. 
Classificat des de fa 30 anys com Patrimoni 
Mundial de la Humanitat, el Palau de Versalles 
constitueix una de les obres més belles de l’art 
francès del segle XVII. Després de la visita del 
Palau, tindran temps lliure per descobrir els 
jardins creats per Adré Le Notre sota indicació 
de Lluis XIV. Tornada al vaixell per dinar. 
Sortida sobre les 14.00 hores per navegar fins 
a Paris. Escala nocturna a un moll cèntric de 
Paris. Nit a bord. 
 

1 maig PARIS 
Pensió completa. Al matí, visita inclosa de 
París per conèixer aquesta meravellosa ciutat: 
Arc de Triomf, Torre Eiffel, Notre Dame, 
passaran davant del Museu del Louvre, 
l’Ajuntament de París, la Plaça de la 
Concòrdia,... Tarda lliure a la seva disposició 
per veure algun museu, passejar pels Camps 
Elisis, anar de compres als Grans Bulevards o 
prendre un cafè a les plaça de moda, Les 
Vosgues. Creuer nocturn creuant els múltiples 
ponts de la ciutat il·luminada (creuer subjecte 
al nivell de l’aigua al riu, la no realització no 
podrà ser tornada com motiu de reclamació ni 
possible contraprestació. Retorn al moll. Nit a 
bord.  
 

2 maig PARIS – BARCELONA 
Esmorzar. Tràmits de desembarcament. 
Trasllat a l’aeroport. Vol regular directe a 
Barcelona. Arribada. 

PREU PER PERSONA 
 

Cabina doble Pont Principal  1.850 € 
Cabina doble Pont Superior  1.990 € 

 
OPCIONALS 

Paquet 3 excursions privades   350 € 
Paquet begudes durant àpats   130 € 

NOTA: Pressupost calculat amb data 
15 de novembre per un mínim de 25 
persones. Qualsevol alteració en la 
tarifa aèria, data de sortida, nombre de 
participants o serveis terrestres 
implicaria una variació en el preu final.  

INFORMACIÓ I RESERVES 

Rambla, 117 

08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 

ORGANITZACIÓ TÈCNICA  GCMD-000228 

VENDA ANTICIPADA     40 ANYS 

8 % dte. abans de 90 dies de la sortida 

5 % dte. abans de 60 dies de la sortida 


